
 

 

Program for TR-konferencen den 8. maj 2014 

fra 8.30 til 15.30 
 

Tema 

”Forandringer, herunder TR’ens rolle” 

 

Sted 

NH Hotel & Konferencecenter, Øbeningvej 3, 6320 Rødekro. 

 

Formål 

En aktiv MED-organisation, hvor TR’er mødes på tværs og bliver inspireret sam-

men. 

 

Program 

  

08.30 – 09.00 Morgenkaffe 

 

09.00 – 09.15 Velkomst 

V/ Niels Johannesen, kommunaldirektør og formand for HMU  

 

09.15 – 10.45 Forandringer, herunder TR’ens rolle 

V/ Christian S. Nissen, tidligere generaldirektør ved DR 

 

10.45 – 11.15 Hvad var det vigtigste i formiddagens oplæg? 

Har formiddagen givet dig anledning til at gøre noget andet på din ar-

bejdsplads, når du kommer hjem?  

 

11.15 – 11.30 Pause 

 

11.30 – 11.45 Nyt byråd, ny borgmester  

V/ Thomas Andresen, borgmester 

 

11.45 – 13.00 Frokost 

 

13.00 – 14.15 Humor er et blødgøringsmiddel 

V/ Flemming Jensen, skuespiller 

 

14.15 – 14.30 Pause 

 

14.30 – 15.15 Læring af dagen – hvordan bevarer og bidrager din TR kollega til 

arbejdsglæde på arbejdspladsen, når forandringens vinde blæ-

ser? 

Drøftelser af TR rollen med kollegaer. Formålet er at mødes på tværs og 

hente inspiration ved kollegaerne. 

 

15.15 – 15.30 Opsamling på dagen 

 

15.30 Tak for i dag 

 

 

HR, Organisationsudvikling 

Dato: 06-02-2014 

Sagsnr.: 13/40112 

Dok.løbenr.: 37254/14 

Sagsbehandler: Michael Juul Therkelsen 

Direkte tlf.: 73767434 

E-mail: mjt@aabenraa.dk 

 



 

 

 

 

 
 

Side 2 af 2 

Thomas Andresen 
 

Borgmester i Aabenraa Kommune siden 1. januar 2014 og 

inden da medlem af byrådet de seneste fire år.  
Thomas Andresen er uddannet diplomingeniør og var an-

sat som direktør i entreprenørfirmaet Daubjerg Petersen 

indtil valget som borgmester. 
 

 

 

 

 

Christian S. Nissen 

 

Tidl. generaldirektør i DR, tidl. adm. direktør for Rigshospitalet 

samt tidl. administrator på Nationalmuseet, adjungeret professor 

på Copenhagen Business School og foredragsholder 
Christian S. Nissen var igennem årene 1985 til 2004 leder af tre 

af landets mest opsigtsvækkende og centrale institutioner – 

nemlig først Nationalmuseet, derefter Rigshospitalet, hvor han 

var adm. direktør og endelig på DR, hvor han var generaldirek-

tør. Der var her tale om tre centrale organisationer, der hver var i konstant søge-

lys, og som alle var en vigtig del af landets selvforståelse. Igennem disse år ledte 

Christian S. Nissen de tre organisationer – og udviklingen både udadtil og af det 

faglige personale og deres opfattelser, bød på adskillige udfordringer. 
Christian er i dag en af landets store autoriteter indenfor ledelse og organisations-

udvikling – både indenfor det private og indenfor det offentlige område. 

 

 

 

 

Flemming Jensen 

 

Oplev skuespiller og forfatter Flemming Jensens foredrag om 

humor på arbejdspladsen. Samarbejde og arbejdsglæde er i 

meget høj grad et spørgsmål om kommunikation – og her er 

humoren en vigtig forudsætning. Man møder lettest hinanden 

med fremstrakt og ikke med knyttet hånd. 

På en arbejdsplads – som alle andre steder – skal humor ikke 

betragtes som et arsenal af ”værktøjer” – men som noget eksi-

stentielt. En livsholdning. Humor kan ikke måles og vejes – men der kan øses af 

den! Det gi’r energi, overskud og kvalitet – og det bli’r nemmere at gå hjem efter 

arbejde og kysse kæresten. 

Smilet er den korteste vej mellem mennesker. 


